
Kovács László

MENDEL ÉS A MODERN BIOLÓGIA
FORRADALMA

Általános vélemény, hogy a modern biológia a legutóbbi években
forradalmi változáshoz érkezett. E változás lényege - ellentétben a fizika
századeleji forradalmával - nem az, hogy valami új, az eddigi elvekkel
nem értelmezhető jelenségre bukkantak, hanem az, hogy sikerült né
hány különleges, az élet megértése szempontjából fontos óriásmolekula
struktúráját és működését feltárni. Ennek az új ismeretanyagnak birto
kában a biológiai nézőpont alapvetően átalakult. Mint ahogy Darwin
munkája nyomán a rendszertan, anatómia és környezettan az evolúcióval
értelmezhetövé vált, úgy a most megismert jelenségek nemcsak az előbb

felsorolt tudományágakat, hanem a biokémiát és genetikát. sőt a biológia
valamennyi ágát egyetlen egységbe olvasztották. A biológia tehát egy
újabb 'lépcsővel feljebb lépett, s mondanivalója - mint Darwin korá
ban - újra elképesztheti a világot.

l\iendel műve

Az új felfogás konceptuális alapjait Gregor Johann Mendel rakta le,
valamivel több, mint száz évvel ezelőtt. Munkájának ismerete nélkül a
molekuláris biológia egyszerűen érthetetlen. Ö volt ugyanis az első, aki
zseniális éleslátással felvetette és kisérletileg tanulmányozta azt a kér
dést, vajon az élőlények sajátságainak mi az anyagi alapjuk, vajon le
hetséges-e, hogy e sajátságokat a szaporítósejtekben levő partíkulumok-s
Mendel szavai szerint elemek - őrzik, s ezek működéseként alakul ki az
élőlényekre jellemző alak, szín, méret. Természetesen nem fizikai érte
lemben vett elemi részecskékre kell gondolni, hanem különleges parányi
sejtalkatrészekre. .

E feltevések igazolására Mendel évekig tartó, aggályoskodóan precíz
kísérleteket végzett, amelyeknek lezártával megállapításait matematikai
formába öntötte. 1865 februárjában és márciusában két előadást tartott
róla, amelyeknek szövegét a "brünni természetvizsgálók" lapjában köz
zétette.

Amikor ezt a 47 oldalas dolgozatot most, száz évvel a megjelenés
után elolvastam, megdöbbentett a munka elegáns felépítése, az eredmé
nyek minden igényt kielégítő bizonyítása; a magyarázat pontos, máig ér
vényben lévő tisztasága és a további problémák éleslátású felvetése. El
lentétben a széltében elterjedt hiedelemmel, Mendelt nem az öröklés

. törvényei izgatták (az öröklés szó elő sem fordul korszakalkotó művé

ben!), hanem a tulajdonságok partikuláris természete és e partikulumok
egymáshoz való viszonya.

Módszerei egyszerűek voltak. Beszerzett 34 különböző borsófajtát, s
ezeket éveken keresztül tanulmányozta abból a szempontból, vajon sa
játságaik állandóak-e, ha nem éri őket idegen "pollen", azaz virágpor.
Konkréten: a magas termetű vagy gömbölyű magvú borsó mindig ilyen
utódokat hoz-e létre, ha saját pollenje porozza be. A 34 fajta közül Men
del csak néhányat talált megfelelőnek, ezeket választotta ki további kí
sérletezésre. Olyan borsót, mely stabilan magasnak bizonyult, kereszte
zett ugyancsak stabil, de alacsonytermetű borsóval. Az eredmény meg-
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lepő volt, mert valamennyi borsó magas termetű lett. Ha most ezt az
utódnemzedéket saját pollennel porozta be, olyan második generációt ka
pott, melynek 75%-a magas maradt, 25%-a pedig alacsony lett. Tehát az
első generáció magas borsóiban rejtve (recesszive) jelen volt az alacsony
jelleget megszabó partikulum is. E keresztezéseket Mendel 7 különböző

sajátságra nézve végezte el, például ráncos magvút síma magvúval. zöld
hüvelyűt sárga hüvelyűvel keresztezett s következetesen azonos ered
ményt kapott. Ezután olyan borsókat keresztezett, melyek két, illetőleg

több sajátságban különböztek egymástól. Például sárga hüvelyű, magas
növésű, ráncos magvú borsót zöld hüvelyű, alacsony, síma magvúval ke
resztezett. E .sajátságok is az utódokban szabályos rendszer szerint je
lentek meg. Összesen 7 kísérletsorozatot végzett, melyek közül egyedül
az elsőben 17,938 adatot kellett feldolgoznia. Hasonló számú adatot elem
zett a többi kísérletben is. A munka tehát rendkívül hosszadalmas és fá
radságos volt, a nagy számú adat azonban végül is ragyogóan egyszerű

törvényeket fedett fel. E törvények lényege, hogy a borsó fenti és egyéb
tulajdonságaiért bizonyos részecskék, aMendel-féle "elemek" a felelő

sek. Ezek az elemek jelen vannak a szaporítósejtekben, következéskép
pen minden sajátságot két elem szab meg: egy apai és egy anyai eredetű.

Az elemek nem azonos erősségűek, egyik elnyomhatja a másikat. Az
elemek egymáshoz is kapcsolódhatnak, ilyenkor az általuk létrehozott
sajátságok is együtt járnak (például maghéj szürke szinével együtt jár
a virág bibor színe). Többnyire azonban az elemek függetlenek egymástól,
vagyis a sajátságok és az őket meghatározó elemek szabadon kombiná
lódhatnak. Végül előfordulhat, hogy egyetlen sajátságot több elem ha
tároz meg.

Mint említettük, Mendel e megállapítások többségét képletszerűen

írta fel. Illusztr:ációként érdemes talán megemlíteni, hogya tankönyvek
ben közölt úgynevezett szétválási arányokon (3 : 1, 9 : 3 : 3 : 1 stb.) messze
túlmenően a heterozigóták (egymástól eltérő tulajdonságú szülőktől szár
mazó egyedek) számának csökkenésére a (2n- l ) : 2 arányt állítja fel, ahol
n a generációk száma; az összes egyedszám, a kombinációk száma és az ál
landó kombinációk száma pedig úgy aránylik egymáshoz, mint
4m : 3m : 2m, ahol matesztnövény tulajdonságainak száma.

Mendel a sajátságok partikuláris természetének felfedezését mérték
tartó és máig érvényes megjegyzésekkel értelmezi. Bírálja a korabeli
fajfogalmat, úgy gondolja, hogy a partikulumok léte egyáltalán nem
zárja ki a fajhatár átléphetőségét. Felismeri koncepciói teljesítőképessé

gének határait is, utal a máig meg nem magyarázott ún. hibrid vigorra,
vagyis arra a jelenségre, hogy a magas és alacsonyabbtermetű borsó ke
resztezéséből származó utódok első nemzedéke magasabb, mint a magas
termetű szülő. Végül megállapítja, hogy a kérdés, mellyel foglalkozott
"nem lebecsülendő a szerves alakok fejlődéstörténete szernpontjából".

A mű sorsa

Mendel zsenialitása, munkájának hallatlan súlya előtt máig is értet
lenül állunk. Természetesen sokkal kevésbé értette meg saját kora. Mint
egy neves biológus, Bateson megállapítja, Mendel jelentőségét egyetlen
kortársa foghatta volna fel: Darwin. Ö azonban nem ismerte Mendel kí
sérleteit, azok a nagytekintélyű szakemberek pedig, akiknek különlenyo
mátaiból küldött - mint a tudománytörténészek megállapították -,
többnyire fel sem vágták a nem éppen elegáns folyóiratban publikált cik-
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ket. A nagytekintélyű Niigeli, akinek Mendel levél kíséretében küldte
meg dolgozatát, még hosszas levélváltás után sem értékelte az eredmé
nyeket, a sajátságok partikuláris természetét képtelen volt megérteni.

Közvetlenül a századforduló után azonban emlegetni kezdik nevét.
Egyre többen folytatnak hasonló kísérleteket, a rég elhunyt brünni ku
tató világhírűvé válik. Törvényeit eleinte ideális határesetnek tartják.
de hamarosan kiderül, hogy általános érvényűek. Munkáját ekkor for
dítják le angolra, franciára és olaszra, majd lassanként minden kultúr
nyelvre. A nagytekintélyű Flóra folyóirat teljes egészében közli a dolgo
zatot, kritikai kiadások, fakszimilék jelennek meg a dolgozatról. Egyik
magyarázatokkal ellátott változatot Cambridge-ben tankönyvként írják
elő, japán nyelven is 8 különböző fordítás készül. Közben számos rész
letre derül fény és megváltozik a nomenklatúra is (az "elemeket" gének
nek nevezik el). 1922-ben, születésének századik évfordulóján felkutat
nak minden lehető Mendel emléket. Az eddigi rövid, emlékezésszerű

életrajzok után alapos kritikai tanulmányok foglalkoznak személyével és
művével. Nyomtatásban megjelennek Darwin híres könyvéhez írott szél
jegyzetei, elkészítik brünni márványszobrát s nevéhez illesztik az "iz
mus" szócskát, hogy megjelöljék azt a kutatási irányzatot, melyet ala
pított, s a róla elnevezett törvényeket Newton törvényeinek szépségéhez
és egyszerűségéhez hasonlítják. A Csehszlovák Tudományos Akadémia
égisze alatt tudományos konferencia ül össze Brünnben 1965-ben, mun
kája megjelenésének centenáriumán. Megállapítják, hogy száz eszten
deje lefektetett alapelvei a modern biológia sarkköveivé váltak s a leg
újabb években is olyan eredményekért osztottak Nobel-díjakat, melyek
az ő elgondolásainak alapján születtek. Életének még fel nem tárt em
lékeit dokumentumgyűjteménybenadják ki, középiskolai bizonyítványai
tól kezdve családi és papi levelezéséig , sőt 1502-ig visszamenően kikutat
ják családfáját is. A Magyar Tudományos Akadémia más szervezetekhez
hasonlóan külön ülésen emlékezik meg róla.

Az a tény ad különös, örömteli hangulatot ezeknek az ünnepélyek
nek, hogy száz évvel az alapok lerakása után sikerült a Mendel-féle ele
meket (a későbbi géneket) kémiailag tiszta állapotban előállítani és mű

ködésük legfőbb vonásait feltárni : a vegyület neve dezoxiribonukleinsav,
rövidítve DNS.

A DNS és működése

Az iskolai tanulmányokból ismert egyszerűbb vegyületek (konyhasó,
savak, cukrok stb.) molekulasúlya általában 50-300 körül mozog. A DNS
molekulasúlya viszont 10-100 milliós nagyságrendbe esik. A molekula
mérete tehát rendkívül nagy, alakja pedig egy igen hosszú fonal. E fo
nalról, mely foszfor és cukor egységekből áll, négy kűlönböző gyűrűs

bázis lóg le szabályos, meghatározott térközökben. Ily módon az egész
mulekula egy hosszú zsinegre emlékeztet, melyen szabályos, sűrű közökben
négyféle típusú csomókat bütyköltünk. Két ilyen zsinór kettős csigavo
nalban csavarodik egybe és a sejtmagban foglal helyet. Ezek a kettős fo
nalak, szaknyelven hélixek, tartalmazzák azokat az utasításokat, szak
nyelven szólva információkat, melyek a szaporítósejtekből kialakuló élő

lényben fognak megvalósulni. Nyilvánvaló, hogy rendkívül részletes és
gazdag információs készlétet kell tartalmazniok, hogy az élőlények szinte
határtalan sokféleségének megfeleljenek. Eredetileg megoldhatatlan prob
lémának látszott, hogy a négyféle bázishoz ennyi információt lehessen
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rendelni. Gondoljunk a zsineg-példán említett négyféle csomóra, melyen
valami rejtjel :szerint utasítást kívánnánk közölni. A négyféle csomó
rníndössze négy betűnek A, B, C, D-nek felelne meg, amivel aligha le
hetne értelmes mondatot leírni, hiszen a kőzőnséges ABC-k 20-30 be
tűből állanak, tehát ennyiféle csomóra lenne szükségünk. Elméleti meg
fontolások alapján arra gondoltak, hogy a négyféle, ABCD bázis közül
három felel meg egyetlen rejtjelnek. Ily módon - ha a sorrendet is fi
gyelembe vesszük - 64 féle kombináció képezhető, például ABC, ACD,
DAA, BBB, stb., stb. A kísérletek fényesen igazolták ezt a lehetőséget és
a három bázisegységet egyetlen rejtjelnek, triplet-kódnak nevezték el.
De mi az egyes kódjelek értelme, hogy lehet az élőlényeknek ezt a ter
mészetes titkosírását megfejteni?

Már elég régóta általánosan ismert, hogy az élő szervezetben lezajló
kémiai reakciókat úgynevezett enzimfehérjék jelenléte teszi lehetővé. A
táplálék lebontása a nyálban és a béltraktusban jelenlévő enzimfehérjék
hatására megy végbe. Más enzimfehérjék az így lebontott építőkövek

ből szintetizálják meg az organizmus saját anyagait. Ezek az enzimek
sokszor igen nagyszámú, de mindössze 20 féle aminosavból állanak. A
láncszerűen rendezett aminosav sorrendjétől függ, hogy milyen reakciót

• tesznek lehetővé: miként katalizálnak. Kézenfekvő volt arra gondolni,
hogy a DNS tripletsorrendje valamilyen módon a fehérjék aminosav
sorrendjéhez rendelhető, azaz szaknyelven, a DNS kódolja az enzimek
aminosavszekvenciáját. igy például a gyomor emésztőnedvének, vagy a
virág színét előállító fehérjének keletkezésére a DNS tartalmaz informá
ciót. Az elmúlt néhány év szellemes kísérletei igazolták ezt a feltevést,
s ma már azzal büszkélkedhetünk, hogy ismeretes a teljes rejtjel, vagy
kód-ABC. igy elvileg egy DNS fonal bázissorrendjének utasításaít le
tudjuk emberi nyelvre fordítani. Gyakorlatilag tudjuk például, hogy az
AAA-ABC-CBD-BDC- ... jelírás a cukorbetegség megakadályozására tar
tartalmaz utasítást, mert az inzulinfehérje aminosavsorrendjét kódolja.

Hadd említsek még három példát: az 1930-as évek óta ismeretes, hogy
a súlyos szellemí fogyatékosság, az imbecilizmus egyik formája a Men
del-féle partikulumokhoz van kötve. Megállapították, hogy az ilyen egye
dek dezoxiribonukleinsavai téves utasítást tartalmaznak a fenilalanin
nevű aminosav enzimatikus elbontására vonatkozóan. Az utasítás korri
gálására egyelőre nincs módunk, de a fenilalanin mennyiségét az étrend
del lehet szabályozni és így a betegséget gyógyítani. Bár végleges ada
tok nincsenek erről a legújabban alkalmazott gyógymódról. az eddigi ered
mények máris rendkívül biztatóak. Ha az imbecilizmust már csecsemő

korban észreveszik és az étrendet ettől kezdve szigorú fenilalanin dietán
tartják, a "betegek" szellemi fejlődése normális lesz.

Az előbb említettük, hogya téves információk korrigálására még
nincs módunk, az azonban már sikerült, hogy mesterségesen szintetizált
DNS bevitelével bizonyos fehérjék szintézisére adjunk utasítást emlős

baktériumrendszerekben egyaránt. E kísérletek végeztével meg lehetett
állapítani, hogy a mesterséges DNS-ben rejlő utasítást a baktériumok és
az emlősök azonosan hajtották végre, ahogyaNobeldíjas Crick megfogal
mazta: "Az egész természet egyetlen nyelven beszél."

Hogy a DNS alkalmas új sajátságok kifejlesztésére, azt a tokképző

baktériumokkal lehetett igazolni. Sikerült ugyanis ezekből kivonni a
tokképzésre vonatkozó DNS-ben rögzített utasítást és ilymódon tokkép
zésre nem képes baktériumokat át lehetett alakítani tokképzőkké. Ezt az
eljárást baktériumtranszformációnak nevezik. Mindezek alapján az az
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általános vélemény, hogy nincs többé akadálya új sajátságokkal rendel
kező élőlények kialakításának, azaz az evolúció emberi igényeknek meg
felelő folytatásának.

A modern molekuláris biológia a petesejtből való kialakulást, vagyis
a növekedést és fejlődést úgy tekinti, mint egy nukleinsavakba rögzített
program megvalósulását. Ha ezt a kód-rejtjelzett programot emberi
nyelvhez hasonló formában kívánnánk közölni (1 tripiet = 1 betű), akkor
ez a számítások szerint mintegy 500 kötet könyvet tenne ki. Nyilvánvaló,
hogy e program megvalósulásához a környezetből merített energiára van
szükség, és az is nyilvánvaló, hogy a "végrehajtás" nem merev, hanem
a környezeti feltételekhez alkalmazkodva, tág határok között valósulhat
meg.

Végül egy kérdésre kell válaszolnunk. Honnan származik a program?
Mai felfogásunk szerint az évmilliók alatt kialakult és az élőlények szem
pontjából hasznos megoldások rögzítődtek a nukleinsavakban. E rögzí
tődés mechanizmusát nem -ismerjük, bár éppen a tanulással kapcsolatban
jelentős eredményekről számoltak be. Kellőképpen meg nem erősített

kísérletek szerint azokban a patkányokban, melyek megtanultak tájé
kozódni a kisérleti Iabiríntusokban, ki lehetett rnutatni új nukleinsavak
megjelenését. Természetesen nem DNS-ről, hanem más típusú ún. RNS
nukleinsavakról van szó. Hangsúlyozzuk, hogy e kísérletek még megerő

sítést követelnek. Új tulajdonságok rögzítődését tehát egyelőre nem tud
juk DNS szintig követni, de már meglévő tulajdonságok evolúciója (pél
dául az emlősök esetében az inzulin különböző formái) a fehérje és DNS
szekvencia mélységéig ismeretes.

Teljesen lehetetlen rövid pár oldalon a molekuláris biológiáról tel
jes képet nyújtani. Csak a legfontosabb koncepciókat és néhány önké
nyesen kiválasztott eredményt ismertettünk. De már ezekből is világo
san kitűnik, hogy milyen jelentős lépést tett előre a biológia. Talán itt
is érvényes Toynbee megjegyzése, melyet a csillagászattal és a fizikával
kapcsolatban tett: "Hálásak lehetünk a természettudománynak, hogy
sikerült már néhányat fellebbentenie azok közül az antropomorf fátylak
közül, melyek az ember Istenhez való közeledésében sokszor igen makacs
akadálynak bizonyultak."

Sok ezer kutató erőfeszítésére, hallatlan szívósságára és gazdag fan
táziájára volt szükség ahhoz, hogy a Mendel által feltételezett "elemek"
struktúrájának és működésének megismerésében idáig eljussunk. Az ala
pokat mindenesetre Mendel rakta le s biztosan érdemes néhány sort ál
dozni annak a kérdésnek, hogy ki volt ő, hogyan élt és hogyan halt meg.
Eletének legfontosabb mozzanatait annak az okmány- és dokumentum
gyűjteménynek az alapján ismertetem, melyet műve megjelenésének
centenáriumán a Német Demokratikus Köztársaságban adtak ki.

Mende} rövid életrajza

Heizendorfban született (jelenleg Hyncice) 1822. július 22-én. Szülei
német parasztok. Két testvére van, az idősebb Veronika és a fiatalabb
Teréz. Az írás olvasás elemeit szülőfalujában anyai nagybátyjától tanulja
meg, majd 1833-ban nagy anyagi áldozat árán a piaristák leipniki közép
iskolájába kerül. 1838-ban kénytelen tanulmányait megszakítani. mert
édesapját az uradalmi robot teljesítése során (másfél napot lóval és más
fél napot gyalog kellett ledolgoznia hetente), favágás közben súlyos bal
eset éri. Egy év után a fiatal Mendel mégis folytathatja tanulmányait,
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de keserves nélkülözések, ahogy maga írja, éhezés közepette. Szeren
csére húga, Terézia, atyai örökségének egy részéről lemond bátyja tanul
mányai javára. Így Olmützben beiratkozhat a filozófiára és újabb nélkü
lözések árán továbbtanulhat. 1843-ban édesanyja kivánságára és tanárai
tanácsára jelentkezik a brünni ágostonrendi kolostorba noviciusnak; 14
jelentkező közül csak négyet vettek fel, a rendelkezésre álló okmányok
szerint kitűnő próbaszentbeszédet tartott. 1847. augusztus 6-án szentelik
pappá, augusztus 15-én tartja első szentmiséjét. Eleinte a helyi plébánia
betegeinek gondozásával bízzák meg, de mint apátjának egy leveléből

tudjuk, a betegek közelében rosszullét fogja el, ezért felmentik e mun
kakörből és kisegítő tanárként Znaimba küldik. Szeretné a rendes ta
nári állást megszerezni, és apátja biztatására beíratkozik a bécsi egye
temre. Elsősorban matematikát és fizikát hallgat, de a vizsgán megbu
kik, a pótvizsgán pedig idegösszeroppanást kap, átmenetileg elfelejt írni.
Ezután (1856) kezdi hires kísérleteit. 1862-ben Londonban látogat, 1865
ben közli kísérletei eredményeit és évekig tartó levelezést kezd Nageli
vel, aki akkor az evolúció ünnepelt szakértőjének számított. Közben
több természettudományi és agráregyesületben működik. Nemesített gyü
mölcseivel díjakat nyer, melyeket kertészének enged át. Munkáját a ked
vezőtlen fogadtatás ellenére kiszélesíti, más növényekkel és méhekkel
végez keresztezéseket. Ezidőtájt behatóan tanulmányozza Darwin vala
mennyí munkáját, melyeket a kolostor könyvtára rendre megvásárolt.
1868-ban 11 : 1 arányban apáttá választják. Részt vesz Szent CiriL halálá
nak millenniumi ünnepségein és ez alkalommal Olmützben főpapi szerit
misét pontifikál. Röviddel ezután kísérleti telepét egy vihar elpusztitja,
amiről meteorológiai közleményt ír. Mint apát, megszünteti a cseh és né
metajkú papjelöltek felvételében addig gyakorolt megkülönböztető eljá
rást, jóllehet őmaga német származású és anyanyelvű volt. Ezidőtájt sú
lyos harcba bonyolódik a császári kancelláriával (bár előzőleg megkapja
a Ferenc József rendet), egy megítélése szerint igazságtalan adótörvény
miatt. Ilyen körülmények között tudományos munkáját elhanyagolja,
de számos feljegyzést készít, és tudományos kérdésekről gyakran elbe
szélget unokaöccseivel, akiknek taníttatási terhét magára vállalja. A
rendkívül elhúzódó és keményadóharc megroppantja egészségét. 1883
ban szív- és vesebajban megbetegszik. Allapota lassan súlyosodik, a lá
baiból szívárgö vizet állandóan váltott kötések fogják fel. Néhány nappal
halála előtt levelet ír egyik unokaöccsének, melyben meleg humorral
hívja magához és szeliden tréfálkozik súlyos állapota fellett. A betegek
szentségének felvételekor rendtársaival együtt fennhangon imádkozik, de
a Miatyánk mondataiba az üdvözlégy szavait keveri. 1884. január 6-án
fél kettőkor karosszékében ülve meghal.

Rendkívüli részvét mellett lezajlott temetésén jelen volt az evan
gélikus lelkész és a brünni főrabbi is, gyászmiséjén a később világhírűvé

vált zeneszerző, Leos Janacek vezényelt. Sajnálatos, hogy utóda elégette
Mendel valamennyi feljegyzését, mert a család nem tartott rájuk igényt.

Tudta-e Mendel, hogy munkáját az utókor el fogja ismerni? Igen,
legalábbis sejtette. 1883. október l-én mondotta a következőket egy be
szédben, melyet már nagy betegen, a noviciusok beöltöztetése alkalmával
tartott: "Bár át kellett élnem néhány keserű órát is, hálásan ismerem
el, hogy a szép és jó órák túlnyomó többségben voltak. Tudományos
munkám sok megnyugvást hozott számomra és meggyőződésem, hogy
nem fog soká tartani, mire az egész világ elismeri munkám eredményeit."

Igaza volt.
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